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Programa skirta vienai populiariausių veiklos sričių – vady-
bai, nes kiekviena organizacija privalo turėti savo vadovą /
vadybininką.
Pirmi dveji metai skiriami bendrų universitetinio išsilavini-
mo ir ekonominių bei vadybos ir verslo administravimo pro-
gramos pagrindų dalykų studijoms, treti ir ketvirti metai – 
gilesniam ir specifiniam pasirinktos atšakos studijavimui. 

Karjeros galimybės
Absolventai gali dirbti:

Ernst and Young Lietuva

Ekonomikos
fakultetas

Vadyba ir verslo administravimas

TrukmėKvalifikacinis 
laipsnis

Socialinių 
mokslų
bakalauras 4 metai

Nuolatinės arba 
nuolatinės se-
sijinės studijos

Studijų
forma

Konkursiniai balai

Verta, nes:

0,4

0,2

0,2

0,2

Egzaminai

Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbantys  
absolventai praėjus 12 mėn. po studijų baigimo

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

Istorija

Vienas iš: geografija/užsienio kalba/
biologija/inf. technologijos/menai

Egzaminai arba metiniai pažymiai

Tęsiantys studijas magistrantūros pakopoje, 
savarankiškai dirbantys Lietuvoje, išvykę 
studijuoti / dirbti į užsienį ar kt.

„Studijos buvo nelengvos, bet labai įdomios ir 
kokybiškos – čia gavau puikų startą tolesnėms 
magistro studijoms ir darbinei veiklai vienoje 
stambiausių, žinomiausių Skandinavijoje ir 
Europoje bendrovių. Smagu prisiminti, kaip 
kartais murmėdavome, kam reikia gilių  
teorinių žinių, bet pradėjusi dirbti turėjau 
„atsiprašyti“ užrašų – supratau, koks svarbus 
tvirtas teorinis žinių pagrindas sėkmingai 
praktinei veiklai.“

Otilija Gaižauskaitė-Buch,
SVITZER A/S A. P. Moller-Maersk Group  
(Danija) Pirkimų departamento vadovė

yra galimybė pasirinkti šias atšakas: buhalterinė apskai-
ta ir auditas, komercija, verslo organizavimas, inovacijų 
ir projektų valdymas, rinkodara ir globalus verslas;

galima studijuoti anglų kalba ir po dvejų metų pasirinkti 
vieną iš specializacijų – rinkodarą ir globalų verslą arba 
verslo organizavimą;

profesinė praktika atliekama Lietuvoje arba užsienyje;

daugelis absolventų tampa žinomais specialistais, 
įmonių vadovais, savininkais;

absolventai labai paklausūs darbo rinkoje;

aukščiausio lygio vadybininkai gauna didžiausius  
atlyginimus.

CITCO Vilnius Western Union Lietuva

Lietuvos geležinkeliai

Ergo Lietuva
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Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0
Privalomieji dalykai 20.0

Aukštoji matematika 5.0

Ekonomikos teorija (mikroekonomika) 5.0

Studijų įvadas 5.0

Užsienio kalba 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Kalbos kultūra 5.0

Lietuvos ūkio istorija 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo  
moduliai

5.0

2 semestras 5.0

Privalomieji dalykai 20.0

Ekonomikos teorija (mikroekonomika) 5.0

Informacijos ir komunikacijos
technologijos 10.0

Verslo statistika 5.0

Bendrojo universitetinio lavinimo  
moduliai

10.0

3 semestras 5.0

Privalomieji dalykai 25.0

Civilinė ir darbo teisė 5.0

Ekonomikos teorija (makroekonomika) 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

Vadyba 5.0

Verslo ekonomika 5.0

Verslo etika 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Antroji užsienio kalba 5.0

Draudimo verslas 5.0

Finansinė matematika 5.0

Prekybos ir paslaugų verslas 5.0

Turizmo verslas 5.0

Žinių ekonomika ir vadyba 5.0

4 semestras 5.0

Privalomieji dalykai 25.0

Apskaitos ir audito pagrindai 15.0

Personalo vadyba 5.0

Verslo operacijų valdymas 5.0

Pasirenkamieji dalykai 5.0

Ekonometrijos pagrindai 5.0

Ekonominės minties istorija 5.0

Inovacijų valdymas 5.0

Logistika 5.0

Pinigai ir kreditas 5.0

5–8 semestruose galima specializuotis buhal- 
terinės apskaitos ir audito, inovacijų ir projektų  
valdymo, komercijos, rinkodaros ir globalaus verslo, 
verslo organizavimo bei verslo rizikos ir draudimo 
šakose. Daugiau informacijos apie programą galite 
rasti www.vu.lt.


